Водоснабдяване и канализация в ликвидация”ЕООД – в ликвидация
гр.Пазарджик ул.Втори януари “ N 6
тел.034/44 43 40 факс 44 40 23
ЕИК BG 822106665; vik.pazardjik@abv.bg

Утвърдил: ……………….чл.4 от ЗЗЛД
Ликвидатор /инж.Атанас Узунов/

ПРОТОКОЛ
На 13.07.2017 год., от 14.00 часа, залата на ІV-ти етаж в сградата на ЦУ на „В и К- в
ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик, започна работа комисия, назначена със Заповед № 152 /
12.07.2017 год. в състав:
Председател:
Членове:

1.
2.
3.
4.
5.

инж. Димитър Мишев
Лиляна Хрисчева
Дафинка Семерджиева
Екатерина Ненчева
инж.Румяна Шанова

- Р-л отдел ПТО;
- Специалист “ПТО“;
- Юрист;
- Счетоводител;
- Експерт ОП.

със задача: Да разгледа, провери за съответствие предложенията на участниците с
изискванията на възложителя, оцени и класира постъпилите оферти, получени на
основание чл.187 ал.1 от ЗОП - публикувана обява № 07/1030 / 16.06.2017г. в профила на
купувача и подадена информация в АОП под № 9065322 за избор на фирма за:
„Възстановяване на асфалтовата настилка след отстраняване на В и К аварии на
територията на „В и К – в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик, обслужващо община
Пазарджик, община Септември, община Лесичово”, при спазване изискванията към
съдържанието на публикуваната документация.
В дадения от Възложителя срок, бе представена една оферта.
№ по
ред
1.

Участник
"Инфрастрой - АВ" ООД

Вх.№

час

0012 от 04.07.2017г. 14.30ч.

След удължаване на срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП, чрез публикуване на
информация в АОП под № 9065952, друга оферта не бе представена.
Съгласно чл.188, ал.3 от ЗОП, Възложителят предприе действия за разглеждане и
оценяване на получената оферта.
На публичното заседание на комисията не присъства външен представител.

І. Комисията започна работа с попълване на декларации по чл.103 ал. 2 от ЗОП.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и
протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП.
II. Председателят на комисията показа постъпилата оферта – в опаковка с
ненарушена цялост и надписана съгласно изискванията на чл.47, ал. 2 от ППЗОП, след което
пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение, а именно:
Цена на един кв.метър асфалтова настилка с дебелина 4 см.: 29,40 лв. без ДДС.
III. Комисията продължи своята работа по разглеждане на предложението за
съответствие с изискванията на Възложителя.
Представени са изискваните от възложителя документи, в съответствие със законовите
разпоредби, а именно:
Представени документи
1.Представяне на участника:
1.1. Списък на документите съдържащи се в офертата;
1.2. Образец № 1 - представяне на участника - от
документацията (представя се в оригинал), което включва и
извлечение от електронната страница на Търговски регистър
към Агенцията по вписванията - заверено ксерокопие с
"Вярно с оригинала", с подпис и печат на фирмата;
2.1. Образец № 2 - Декларация за обстоятелствата по чл.3,
т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици - от документацията (представя се в оригинал).

Инфрастрой-АВ ООД
вх.№ 012 от 04.07.2017г - 14.30ч.
приложен

представен - с ЕИК, адрес за
кореспонденция,
лица
представляващи
участникът
по
учредителен акт, банкови реквизити,
Булстат, актуално състояние от
агенцията по вписванията

2.2. Образец № 3 - Декларация за обстоятелствата по 97,
ал.5 от ППЗОП – от документацията (представя се в
оригинал).
2.3. Образец № 3.1 - Декларация за обстоятелствата по 97,
ал.5 от ППЗОП – от документацията (представя се в
оригинал).
2.4. Образец № 4 - Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП
(липса на свързаност с друг участник).

приложен

2.5. Документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо;

неприложим

2.6. Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е
приложимо;
3. За доказване ГОДНОСТ(правоспособност) за
упражняване на професионална дейност - изисквания на
Възложителя и документи за доказване:
В съответствие с чл.137 ал.1 от ЗУТ, участникът да
представи:
Удостоверение за вписване в Централния професионален
регистър на строителя за изпълнение на строежи за
съответните групи и категории:

неприложим

приложен
приложен

приложен

- втора група – строежи от транспортната инфраструктура
- чл.5(1) т.2 от ПРВВЦПРС;

№ II- TV004437

- строежи от четвърта или по-висока категория, съгласно
чл.5(6) от ПРВВЦПРС (ПРАВИЛНИК за реда за вписване и
водене на Централния професионален регистър на
строителя).
4.
Доказване на техническите и професионални
способности:
4.1.
Списък на доставките или услугите, които са
идентични с предмета на обществената поръчка, с посочване
на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената доставка или услуга, за
последните три години от датата на подаване на офертата –
минимум една;
4.2. Копие на Сертификат за внедрена система за
управление на качеството, отговаряща на изискванията на
стандарт ISO 9001:2008 , или еквивалентен;
5. Техническо предложение, съдържащо:
5.1. Документ за упълномощаване когато лицето, което
подава офертата, не е законният представител на Участника
(оригинал или заверено копие);
5.2. Образец №5 - Предложение за изпълнение на поръчката,
в което да е посочен срок за изпълнение на поръчката – с
деклариране на :
- Съгласно чл.39, ал.3, т.1, буква в) от ППЗОП - съгласие с
клаузите на приложения проект на договора;
- Съгласно чл.39, ал.3, т.1, буква г) от ППЗОП - срока на
валидност на офертата;
- Съгласно чл.66, ал.1 от ЗОП – участие на подизпълнители;
5.3. Образец № 7 - Декларация
по чл.102 от ЗОП
(декларация за конфиденциалност –подава се при
необходимост).
5.4. Участниците да представят рецепта за асфалтовата смес,
заверена от ЦЛПМ – София или друга акредитирана
лаборатория;
5.5. Участниците да представят документи, доказващи
възможността им да се снабдяват с такива смеси –
доказателство за собственост на асфалтова база или
документ (договор) за снабдяване с асфалтови смеси;
6. Ценово предложение: Образец №6
- от
документацията (представя се в оригинал).
Други: Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП, Декларация по
чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП
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приложен с доказателства

приложен

неприложим
приложен

не е необходим
приложена
приложен договор

приложен
приложени

След разглеждане на представените документи, комисията установи, че участникът
отговаря на изискванията на Възложителя и представената оферта е в съответствие със
заложените критерии и условия.
Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката.
Участникът предлага:
Ще бъдат спазени следните изисквания:

- Оформяне на изкопа с фреза или фугорез на правилна фигура;
- Уплътняване на изкопа преди полагане на асфалтовата настилка;

- Всички строителни отпадъци, формирани вследствие на извършваните строителни
работи, ще се отстраняват своевременно от местата на извършване на възстановителните
работи - в рамките на следващия ден, като да се предизвиква замърсяване по улици, пътища,
пешеходни площи и в имотите на съседните собственици.
- Ще бъде представен протокол за извършената работа, съгласуван с представител на
"В и К".
I. Декларира:

 Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя, посочени
в документацията за участие, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че
същата ни бъде възложена.
 Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог
данните и информацията за посочената поръчка.
 Декларирам, че сме съгласни и приемаме срокът за изпълнение на поръчката да
е максимум 12 (дванадесет) месеца.
 Декларирам, че сме съгласни и приемаме клаузите в приложения Проект на
договор.
 Декларирам, че приемаме срокът на валидност на нашата оферта да е 90
(деветдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.
 Декларирам, че при изпълнението на поръчката няма да ползваме
подизпълнители.
Декларира, че отговаря на изискванията на Възложителя, за което
прилага съответните документи и информация:
II.

1.1. Актуално удостоверение за вписване в Централния професионален
регистър на строителя за изпълнение на строежи за съответните групи и категории:
Втора група - №II – TV 004437; Четвърта група - № TV 007614
1.2. Рецепта за асфалтовата смес, заверена от Асфалтова база Семчиново,
Асфалтосмесител „ТЕЛТОМАТ V – 3S$;
1.3. Актуален договор за снабдяване с асфалтови смеси.
1.4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща
на изискванията на стандарт ISO 9001:2008.
III. Представя предложение за изпълнение:
3.1. Срок за възстановяването на асфалтовата настилка след получаване
на възлагателния протокол в дни: 3 /три/ дни.
3.2. Гаранционен срок в месеци: 12 /дванадесет/ месеца.
Направеното предложение
изискванията на Възложителя.

за

изпълнение на

поръчката

съответства

на

Комисията реши:
Представените от участникът документи, образци и декларации са в съответствие с
изискванията на възложителя и законовите разпоредби. Ценовото предложение и предложението за
изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията предлага на Възложителя – Ликвидатора на “В и К – в ликвидация” ЕООД
гр. Пазарджик да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Възстановяване на асфалтовата настилка след отстраняване на В и К аварии на

територията на „В и К – в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик, обслужващо община
Пазарджик, община Септември, община Лесичово”, с:

„Инфрастрой - АВ" ООД
Всички действия и решения се взеха с единодушие от комисията.
Комисията приключи своята работа в 15.15 часа на 13.07.2017 год.
Този протокол бе изготвен на 17.07.2017 год.
Комисията предаде протокола, заедно с цялата документация на Възложителя –
Ликвидатора на „В и К в ликвидация” - ЕООД гр.Пазарджик за утвърждаване съгласно чл.
97, ал.4 от ППЗОП.
Протокола да се изпрати до участника и да се публикува в профила на купувача.
К О М И С И Я:

Председател:

1. инж. Димитър Мишев

Членове:

2. Лиляна Хрисчева

........................................... ЗЗЛД

3. Дафинка Семерджиева

............................................ ЗЗЛД

4. Екатерина Ненчева

........................................... ЗЗЛД

5. инж. Румяна Шанова

........................................... ЗЗЛД

......................................... ЗЗЛД

